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Bab IV SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1  Simpulan 

 Dari data yang telah didapat dari hasil Analisis Migrasi Sistem 

Informasi untuk Modul Persediaan dengan studi kasus PT. INTI (Persero), 

berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil : 

1. Perbedaan mendasar dalam migrasi sistem yang dilakukan oleh 

PT. INTI (Persero) terdapat pada jenis sistem yang digunakan. 

Sistem yang lama menggunakan Oracle sedangkan sistem yang 

baru menggunakan SAP. Fungsi-fungsi yang terdapat pada Oracle 

sudah dapat ter-cover dengan baik di SAP. 

2. PT. INTI (Persero) membuat banyak kebijakan terkait dengan fase-

fase implementasi SAP. Kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan sejak 

dari fase pertama implementasi sampai dengan fase terakhir. 

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menyesuaikan dengan 

kondisi nyata yang terjadi di lapangan. 

3. PT. INTI (Persero) sendiri memiliki syarat yang dibutuhkan 

karyawannya untuk mengoperasikan SAP, yaitu minimal lulusan D3 

dari jurusan Teknik Informatika / Sistem Informasi / Elektro 

Telekomunikasi / Akuntansi / Teknik Industri dari semua universitas 

di Indonesia. Para lulusan-lulusan ini nantinya akan ditempatkan 

sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk lulusan Akuntansi 

akan ditempatkan di bagian Finance (SAP FI-CO), lulusan Teknik 

Industri akan ditempatkan di Project System, sedangkan lulusan 

Sistem Informasi dan Teknik Informatika dapat ditempatkan di 

semua divisi.  
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4.2    Saran 

 Berikut ini merupakan saran dari penulis mengenai Analisis Migrasi 

Sistem Informasi untuk Modul Persediaan dengan studi kasus PT. INTI 

(Persero) adalah : 

1. Divisi yang menjadi pokok bahasan dalam Laporan Tugas Akhir ini 

adalah Divisi Persediaan, yang berkaitan dengan modul Material 

Management di SAP. Masih ada dua modul lagi yang belum 

teranalisis, yakni modul Project System dan Financial Accounting 

and Controlling (FI-CO). Oleh karena itu dibutuhkan analisis lebih 

lanjut di penelitian yang akan datang untuk kedua modul ini.  

2. Adanya pengumpulan informasi dan kabar terbaru mengenai 

jalannya SAP di PT. INTI (Persero) pada penelitian yang akan 

datang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi 

SAP yang diterapkan di PT. INTI (Persero) telah berjalan dengan 

sukses dan mampu memberikan manfaat yang baik bagi PT. INTI 

(Persero).  


